ئاگاداری و ڕوونكردنەوە بۆ ڕای گشتی
دەربارەی "كۆنگرەی نەتەوەیی كورد"
ماوەیەكە دەزگاكانی راگەیاندن باس لە "كۆنگرەی نەتەوەیی كورد" دەكەن وە هەندێك كاریش
لەم ئاراستەیەدا ئەنجامدراون .كۆنگرەكە بڕیارە لە ٤٢ی ئەم مانگەدا لە شاری هەولێر
ببەسترێت.
بەر لە  ٨ساڵ دەستەیەك لە رووناكبیرانی كوردستانی دوو دانە پڕۆژەی كوردستانیی
پێشكەش بە بەڕیزان مەسعود بارزانی و مام جەالل كرد .یەكێك لەو دوو پڕۆژانە پێشنیارێك
بوو بۆ بەستنی كۆنگرەیەكی كوردستانی سەرتاسەری (ئەكادیمی-سیاسی) .بە پێی ئەو
پڕۆژەیە دەبووایە كۆنگرەكە لە هەولێر بە بەشداری هێز و الیەن و كەسایەتییە كوردستانییەكان
ببەسترێ.
یەكێك لە مەبەستە سەرەكیەكانی ئەو كۆنگرەیە ئەوەبوو كە لە رێگەی دیالۆگێكی ئەكادیمی-
سیاسییەوە باس و گفتوگۆ دەربارەی دۆزی كورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان بكرێ.
مەبەستێكی تری كۆنگرە ئەوەبوو كە ژمارەیەك بڕیار لەسەر كۆمەڵیك پرەنسیپ و پێوەری
نەتەوەیی (كوردستانی) بدرێت كە دواجار ببن بە بنەمای سیاسەت و دیپلۆماسیی كوردستانی. .
 .جگە لە ژمارەیەك گوتاری ئەكادیمی كە دەبوو لە الیەن شارەزایانی كورد و بیانی پێشكەش
بكرێن ،بڕیار بوو بەشێكی گرنگ لە كاتی كۆنفرانس بۆ چوار وۆركشۆپی هاوتەریب (بۆ چوار
پارچەی كوردستان) تەرخان بكرێ.
پڕۆژەی ناوبراو پەسەند كرا وە زۆربەی زۆری الیەنە سیاسییەكانی كوردستان پشتگیریان لێ
كرد و ئامادەییان دەربڕی بۆ بەشداریكردن لە كۆنگرەکەدا ،بەاڵم كتوپڕ (تەنها چەند رۆژێك
بەر لە بەستنی ئەو كۆنگرە نەتەوەییە کە بڕیار بوو لە ئۆكتۆبەری  ٤٠٠٨ئەنجام بدرێ) لە
الیەن دەسەاڵتەوە بڕیاردرا كە ئەو كۆنگرەیە نابێ ببەسترێت ،هەر ئەو دەسەاڵتەی كە پێشتر
پشتگیری لە كۆنگرەكە كردبوو.
لە الیەکی ترەوە ،تەنها چەند مانگێك دوای بڕیاری شكستپێهێانی كۆنگرەکە ،جارێكی تر ئەم
بیرۆكەیە ،ئەم جارە لە الیەن دەسەاڵت خۆیەوە ،ئەو دەسەاڵتەی كە خۆی شكستی بە
هەوڵەكەی دەستەیەک لە رووناکبیرانی کوردستانی هێنابوو ،سەری هەڵدایەوە  . . .ئێستاش
هەمان دەسەاڵت پێشڕەوی هەوڵێكی سەرلەنوێ بۆ بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد دەكات،
كە بە بۆچوونی ئێمە لە زۆرێك لە ئامانج و وردەكاریەكانیدا لەیەکچوونێکی یەکجار زۆری
لەگەڵ ئەو كۆنگرەیەی كە ئێمە لە ٤٠٠٢دا پێشنیارمان كردبوو هەیە .جا نەك هەر لەبەر ئەم
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ڕاستییە بەڵكو لەبەر زۆر هۆی تر بە پێویستمان زانی ڕای گشتی كوردستانی لە كۆمەڵێك
راستی ئاگادار بكەینەوە ،بەو هیوایەی كە ئەم ڕوونكردنەوەیە نەك هەر تیشكێك بخاتە سەر
بۆ الیەنە پەیوەندیدارەكان وە
هەوڵەكانی ڕابردوو ،بەڵكو بشبێ بە بەرچاوڕوونی
هاونیشتمانیانی ئازیز:
 )١دوای ساڵێك لە پێشكەشكردنی پڕۆژەی كۆنگرەی كوردستانی بە بەڕیزان تاڵەبانی و
بارزانی ،ڕێك لە هاوینی  ٤٠٠٢شاندێك لە الیەن دەستەیەك لە رووناكبیرانی كوردستانییەوە
چاوی بە بەڕێز نێچیرڤان بارزانی كەوت بە مەبەستی بەرجەستەكردنی بیرۆكەی كۆنگرەی
كوردستانی الی ئەو وە هەروەها بەدەستهێنانی پشتگیریان بۆ ئەو پڕۆژەیە .بەڕێزیان زۆر بە
گەرمی و بە پەرۆشییەكی زۆرەوە پێشوازی لە بیرۆكەی كۆنفرانس كرد و بەڵێنی دا كە هەرچی
لە توانایدایە بیكات لە پشتگیریكردنی پڕۆژەی كۆنگرە و سەرخستنی .لە رۆشنایی ئەو بەڵێنە
كۆمیتەیەكی ئامادەكاری بە مەبەستی ئەنجامدانی الیەنە پراكتیكییەكان و ئامادەكاری بۆ كۆنگرە
پێكهێنرا كە دەستە خۆی بوو بە بەشێك لەو كۆمیتەی ئامادەكارییە .كۆمیتەكە كارەكانی بەڕێوە
برد بە بەشداری نوێنەرێکی خۆشی.
 )٤بۆ ئەوەی ئامادەیی باشتری بۆ بكرێت ،كۆنگرەكە دوو جار دواخرا وە دواجار بڕیار بوو لە
رۆژانی  ١٢و  ١١و ١٨ی مانگی ئۆكتۆبەری ٤٠٠٨دا لە شاری هەولێر ببەسترێت .بڕیار وابوو
لەم كۆنگرەیەدا زۆربەی هەرە زۆری حیزبە كوردستانییەكانی هەر چوار پارچەی كوردستان،
ژمارەیەكی زۆر لە نوێنەرانی كۆمەڵگای مەدەنی و توێژی ئافرەتان و كەسایەتی سیاسی و
ئەكادیمی و ناوەندەكانی لێكۆڵینەوە و دەسەاڵتی سیاسی لە باشووری كوردستان بە هەرسێ
دەسەاڵتەكەیەوە (پەرلەمان ،حكومەت وە سەرۆكایەتی هەرێم) بەشدار ببن.
بەاڵم ،بە داخێكی زۆرەوە ،دوای ئامادەكارییەكی یەكجار زۆر بۆ کۆنگرەکە ،كە كات و وزەیەكی
زۆری پێویست بوو وە دوای ئەوەی بە رەسمی بانگهێشتی میوانەكانیش كرابوو وە ئامادەیی
جێگە و رێگەی كۆنفرانس تەواو بوبوو وە بگرە دوای ئەوەشی كە ژمارەیەك لە مێوانانی
كۆنگرە (بە مەبەستی بەشداریكردن لە كۆنگرەكەدا) گەیشتبوونە كوردستانیش ،لە ناكاو لە
سەرەتای مانگی ئۆكتۆبەر ،كە دەكاتە تەنها دوو هەفتە بەر لە بەستنی كۆنگرە ،بڕیاری
شكستپێهێنانی كۆنگرە لە الیەن دەسەاڵتەوە بە كۆمیتەی ئامادەكار راگەیەندرا!
 )٣ئەوەی كە بەردەوام جێگای داخە ئەوەیە كە تا ئێستاش دوای ئەو هەموو هەوڵە
دڵسۆزانەیە ،دەستەیەک لە رووناکبیرانی کوردستانی ئێستاشی لەگەڵدا بێت ئاگادار نەكراوەتەوە
لە وردەكارییەكانی بڕیاری ڕاگرتنی كۆنگرەی كوردستانی وە تا ئێستا ،لەگەڵ چاوەڕوانییەكی
زۆر ،دەستەیەک لە رووناکبیرانی کوردستانی بە نووسراو لە وردەكارییەکانی ئەو بڕیارە
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ئاگادار نەكراوینەتەوە؛ تەنیا ئەوە نەبێ كە بە شێوەیەکی زارەکی گوتراوە کە گوایە "بارودۆخ"
ڕێگە نادات بە بەستنی كۆنگرەیەکی لەم شێوەیە لە هەولێر.
 )٢گرنگە لێرەدا ئەوە بڵێین كە لە ماوەی كار و چااڵكییەكانی ئامادەكاری بۆ كۆنگرە ژمارەیەك
كۆبوونەوەی چڕوپڕ و دوور و درێژ لەگەڵ ئەو كەس و الیەنانە كراوە كە مەبەست بوو
هەڵوێستیان بزانرێ و بۆ كۆنگرە فەرموویان لێبكرێ .دیارە ناكرێ لەم راگەیاندنەی بەردەستدا
ناوی هەر هەموو ئەو كەس و الیەنانە بهێنرێ كە بۆ ئەم مەبەستە سەردانیان كراوە و
گفتوگۆیان لەگەڵدا كراوە .بە هەر حاڵ ئەوەی بە تایبەتی پەیوەندی بە هێزە سیاسییەكانی
باشووری كوردستان و دەسەاڵتی سیاسی ئەوێوە هەیە ،گرنگە ناوی هەندێك كەس و الیەن
بهێنین كە سەردانیان كراوە ،بگرە هەندێكیان زیاتر لە دوو یا سێ جار بینراون ،لەوانەش
جێگری سەرۆكی هەرێم (كۆسرەت رەسوڵ) ،عومەر فەتاح ،فازل میرانی (وەك سكرتێری
مەكتەبی سیاسی پارتی دیمۆكراتی كوردستان) ،د .كەمال فوئاد (لە بری مەكتەبی سیاسی
یەكێتی نێشتمانی) ،سەاڵحەدین بەهائەدین (سەرۆكی یەكگرتوی ئیسالمی) ،قادر عەزیز
(سكرتێری حیزبی زەحمەتكێشانی كوردستان) ،كەمال شاكر (سكرتێری حیزبی كۆمەنیستی
كوردستان) ،عەلی باپیر (ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی) ،محەممەدی حاجی مەحمود (سكرتێری
حیزبی سۆسیالیستی دیمۆكراتی كوردستان) ،قوباد تاڵەبانی نوێنەری حكومەتی هەرێم لە
ئەمریكا ،عەدنان موفتی و كەمال كەركوكی (سەرۆك و جێگری سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان)
و ژمارەیەكی زۆر لە بەرپرس و كەسایەتی سیاسی و ئەكادیمی و رەوشەنبیری و بواری
كۆمەڵگەی مەدەنی كوردستانی ،لەوانەش بە تایبەتی چااڵكوانانی بواری ئافرەتان.
بە هەر حاڵ دەبێ پەرۆشی و هەڵوێستی پۆزەتیڤانەی زۆربەی هەرە زۆری هێزە سیاسی و
کەسایەتییەکانی رۆژهەاڵت و باکوور و رۆژئاوای کوردستان بەرامبەر بە بیرۆکەی کۆنگرە و
ئامادەیی تەواویان بۆ بەشداری تیایدا بەرز بنرخێنرێت و جختبکرێتەوە.
لێرەدا ،جێگەی جختكردنەوەیە ،كە بڵێین هەر هەموو ئەم بەڕێزانە بە گەرمی (دیارە بە هەندێك
جیاوازی كەمەوە) پشتیوانی خۆیان بۆ ئەو پڕۆژەی كۆنگرەیە دەربڕی ،جگە لە متمانەی
تەواویان بە نیاز و كاری دەستە و كۆمیتەی ئامادەكار .بەاڵم ئەوەی جێگای سەرسوڕمان و
دڵگرانییە ئەوەیە كە دوای بڕیاری شكستپێهێنانی كۆنگرەكە ،بە هەمان رادەی پەرۆشییەوە
گرنگییان بە مەسەلەی نەبەستنی کۆنگرە و هۆکارەکانی نەداوە .جێگەی خۆیەتی ئەم بەڕێزانە،
کاتێک ئەمرۆ باس لە بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی لە هەولێر دەكرێ ،بە ڕاشكاوی و
جختكردنەوە باس لەو هەوڵەی دەستەیەک لە رووناکبیارنی کوردستانی بکەن ،ئەوە لەبەر ئەوە
نا كە ئەو دەستەیە لە رووناكبیرانی كوردستانی پێویستییان بە ستایش بێت ،بەڵكو لەبەر
مەسەلەیەكی سیاسی یەكجار گرنگ ئەویش ئەوەیە كە ئەم كۆنگرەیەی كە بڕیارە لەم مانگەدا
ببەسترێت بە هیچ شێوەیەك یەكەم هەوڵی نیە و لە ژمارە سفری مێژووییشەوە دەستپێناكات:
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چونكە بە هەڵە خوێندنەوەی مێژوو دەكرێ كاریسەی سیاسی لێبكەوێتەوە . . .بە تایبەتی
بێدەنگی و كارنەدانەوەی مەكتەبی سیاسی یەكێتی و پارتی لە ئاست بڕیاری نەبەستن و
شكستپێهێنانی كۆنگرە پێنج ساڵ بەر لە ئێستا ،لەگەڵ ئەوەشی کە خۆیان بە رادەی یەکەم
بەرپرسن لە مەسەلەی نەبەستنی كۆنگرەكە لە ئۆکتۆبەری ٤٠٠٨دا .ئەم هەڵوێستە بە الیەنی
کەمەوە ناشایستەیە. . .
 )٢دەبێ ئەوەش جختبكرێتەوە كە نەك هەر مەبەستێكی سەرەكی ئەوەبوو كە کۆنگرەکە بە
گفتوگۆی تێروتەسەل لەسەر دۆزی كورد ،لە هەر چوار پارچەی كوردستان رابوەستێ ،بەڵكو
لە راگەیاندراوێکی كۆتاییدا دەستنیشانی كێشەكان و چارەسەریەكان لە سیاسەت و دیپلۆماسی
كوردستانی بكات ،بە بێ جیاوازی پارچەكان .نەك هەر ئەوە بەڵكو لە كاتی خۆئامادەكردندا
بۆچوونێک گەاڵڵە بوو ئەویش ئەوە بوو کە كۆنگرە نابێ تەنها رووداوی یەكجار بێت .بەم
شێوەیە بڕیار بوو کە بیرۆکەی دامەزراندنی (مونتەدا یا مولتەقا)یەكی كوردستانی ،كە وەك
دامەزراوەیەكی نەتەوەیی هەمیشەی كوردستانی ببێتە سەرچاوەی فەراهەمكردنی
هاوئاهەنگیەكی سەرتاسەری كوردستانی؛ بەڵكو لە دواڕۆژیشدا ببوایەتە كۆمكارێكی نەتەوەیی
كوردستانی.
 )٢كڕۆكی ئەو گوتار و دروشمەی كە بۆ كۆنگرە ئامادەكرابوو ئەمە بوو (ئاشتی لە ناوەوە وە
ئاشتی لەگەڵ دەرەوە؛ دیالۆگ لە ناوەوە وە دیالۆگ لەگەڵ دەرەوە) .بە مانایەكی تر ئاشتی و
دیالۆگی كوردی-كوردی و ئاشتی و دیالۆگی كورد لەگەڵ دەرەوە) .بەاڵم ئەوەی کە پێویستە
جختبكرێتەوە ئەوەیە كە بە هیچ شێوەیەك مەبەست لەم دروشمە ئەوە نەبوو كە چەكفڕێدان
بەسەر (پكك)دا بسەپێندرێ .بە مانایەكی تر ئێمە لەو باوەڕەدا بووین كە بەم شێوە گوتار و
دروشمە دەكرێ كۆمەڵێك مەبەستی نەتەوەیی (واتە ناوەخۆیی كوردی-كوردی) و ئیقلیمی و
نێونەتەوەیی بپێكێندرێ. . .
 )١لە كاتێكدا باسی بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی لە هەولێر لەم رۆژانەدا گەرموگورە ،پێویستە
چەند خاڵێكی تر دەربارەی ئەم بابەتە بخرێنە روو:
أ -پێویستە لە الیەن ئامادەكارانی ئەو كۆنگرەیەی کە چاوەڕوانكراوە ،زۆر بە تایبەتی
سەركردایەتی پارتی و یەكێتی ،پێزانینێكی ئاشكرا و رەسمی پیشان بدەن لەمەڕ كار و خەباتی
پێشووی دەستەیەك لە رووناكبیرانی كوردستانی و ئەزموونەکانی پێشووتر لە بواری
بونیادنانی کۆنگرەی نەتەوەیی و لەشکرێک لە سەربازی ون کە لە ناوەوە و دەرەوەی واڵت
سااڵنێکی زۆرە خەبات لە پێناوی دامەزراندنی کۆنگرەیەکی نەتەوەیی گشتگیر دەکەن .جگە
لەمەش بۆ خەڵکی کوردستانی روونبکەنەوە کە ئایا هۆی چی بوو کاتی خۆی دەسەاڵتی ئەو
دوو حیزبە شکستیان بەو کۆنگرەیە هێنا کە بڕیار بوو لە هەولێر لە ئۆکتۆبەری ٤٠٠٨دا
ببەسترێت؛
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ب -دەبێ جختبکرێتەوە ،کۆنگرەی نەتەوەیی "کوردستان" دەبێ ئامرازێک بێت بەدەست
نەتەوەوە بۆ ئەوەی بە کاری بهێنێ بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی لە بەدەستهێنانی دەسەاڵتی
نەتەوەیی و پاراستنی بەرژەوەندییە نەتەوەییە هەرە بەرزەکانی .بۆیە الیەنی کەمی چاوەڕوانی
لەو هێز و كەسایەتی و رەوشەنبیرانەی كە بڕیارە بەشدار بن لە کۆنگرەی چاوەڕوانکراودا
ئەوەیە کە نەبن بە بەشێك لە گەمەیەك كە دواجار لەبری سوودی نەتەوەیی زیانێكی زۆری
نەتەوەیی لە كۆنگرەكە بكەوێتەوە . . .لە پیناوی ئەوەی كە شتێكی ئاوهاش روو نەدات پێویستە
هەموو الیەنە بەشدارەكان بە تایبەتی هێزە سیاسییە سەرەكییەكان هەرچیێكیان لە هەگبەدا
هەیە لە مەر پەیوەندییە ئیقلیمییەكان بە روون و ئاشكرا و ئەو پەڕی كراوەییەوە بیخەنە سەر
مێزی گفتوگۆی كۆنگرە .لە پێناوی ئەوەشی كە هیچ تاکە سەركردەیەك نەبێتە تاکە سەرۆکی
كۆنگرەی نەتەوەیی و پڕۆژەی یەكێتی نەتەوەییدا وا باشە كە مێتۆدی كۆسەرۆك (واتە
سەرۆكایەتییەكی بە كۆمەڵ بەبێ تاكە سەرۆك) بۆ سەركردایەتی داهاتووی كۆنگرە بەكار
ببردرێت وە ئەو كۆسەرۆكایەتییە لە ژمارەیەک كۆسەرۆك پێك بێ ،كە تیایدا نەك هەر مافی
هەر بەشێكی كوردستان ،بەڵكو مافی ئافرەتان و گەنجانیش ڕەچاو کرابێت.

دەستەیەك لە رووناكبیرانی كوردستانی
كوردستان  -سوید٤٠١٣/٨/٢ ،
--------------------------------------------

تێبینی:
 )١بەشێک لە دەقی ئەم راگەیاندراوەی بەردەست لە راگەیاندراوێکی پێشووی (دەستەیەک لە رووناکبیرانی
کوردستانی) ،کە لە بەرواری ٤٠٠٢/٣/٤٢دا باڵوبۆتەوە ،وەرگیراوە.
 )٤تكایە بۆ بینینی ئەو پڕۆژەیەی کە بەر لە  ٨ساڵ پێشكەش بە الیەنە پەیوەندیدارەكان كرابوو ،بڕوانە:

http://burhanyassin.com/proje%202%20PDF.pd
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